Wij zijn op zoek naar een
woonbegeleider
regio Eernegem
deeltijds tot voltijds contract - onbepaalde duur
voorziene start: maart 2022

Onze woondienst in Eernegem is…

een gloednieuwe woondienst. In het voorjaar van 2022 neemt deze dienst haar intrek. Samen met een
enthousiast team schrijf je mee aan een verhaal waar wonen en dagbesteding voor onze cliënten ingebed
is in de buurt en samenleving.

ORANJE VZW
Oranje vzw streeft naar een open en ontvankelijke samenleving waar iedereen een volwaardige plaats vindt. Onze organisatie zet
dienstverlening voor mensen met een (vermoeden van) beperking en andere maatschappelijke kwetsbare doelgroepen centraal.
Wonen, dagbesteding, tewerkstelling, vrije tijd, vorming en ambulante ondersteuning zijn belangrijke pijlers binnen de organisatie. We
zijn actief in Noord West-Vlaanderen en Meetjesland.
Oranje bestaat uit 22 zelforganiserende teams die bouwen aan eigen doelstellingen en verbinding leggen met andere teams, buurt en
samenleving. Vertrouwen en dialoog staan centraal in elk team, met oog voor talenten en competenties van elke medewerker. Binnen
onze teams hebben we oog voor diversiteit. Wie je bent en wat je mogelijkheden zijn is
belangrijker dan leeftijd, beperking, geaardheid, geslacht of afkomst.

JOUW OPDRACHT
●
●
●

●

Als allround woonbegeleider neem je taken op als begeleider van de bewoners. Daarenboven heb je een goed
contact met het netwerk van de bewoners en overzie je het ondersteuningsproces van elke bewoner.
Je biedt cliënten de ondersteuning op maat, rekening houdend met hun mogelijkheden en talenten.
Je denkt met een kritische blik mee hoe we als team telkens op een goede manier kunnen inspelen op de vragen en
noden van onze cliënten. Je werkt in nauwe dialoog met andere betrokken (zorg)partners, waaronder Curando
Eernegem.
Je doet aan netwerking en samenwerking in de buurt. Je coacht en ondersteunt vrijwilligers.

PROFIEL
●
●
●
●
●
●
●
●

Je gaat op een professionele manier om met onvoorziene situaties of conflicten.
Je werkt nauw samen met je collega’s: Je overlegt met je collega’s en je staat open voor hun feedback. Je kan ook
zelf op een constructieve manier feedback geven. Je durft je eigen functioneren in vraag te stellen.
In (on)verwachte situaties ben je analytisch sterk en ga je planmatig en doelgericht te werk.
Je bent een echte teamplayer en hebt oog voor groepsdynamiek binnen de groep cliënten.
Je bent in staat om mee te denken met het team en onze visie verder mee te helpen uitbouwen.
Je hebt een diploma in een menswetenschappelijke richting of gelijkwaardig door ervaring.
Ervaring binnen psychiatrie zien we als grote meerwaarde en kennis van de sociale kaart is zeker een pluspunt.
Je hebt een rijbewijs B.

WAT BIEDEN WIJ
●
●
●
●
●

Een contract van onbepaalde duur met verloning volgens de sectorale barema’s. Het type contract (deeltijds, 4/5e,
voltijds, …) bespreken we graag met jou, op basis van jouw noden en wensen.
De startdatum is voorzien in maart 2022.
Een job met oog voor de balans tussen werk en privé.
Tewerkstelling in een innoverende organisatie met een warme en professionele werksfeer. Je komt terecht in een
enthousiast team waar elke medewerker ruimte heeft voor initiatief.
Een dynamische werkomgeving met oog voor jouw talenten en professionele ontwikkeling.

SOLLICITEREN
Laat ons proeven van jouw enthousiasme en overtuig ons dat jij de juiste persoon bent om één van onze teams te
vervolledigen als nieuwe medewerker.
Goesting om bij ons aan de slag te gaan?
Stuur je CV en kies zelf hoe je jezelf aan ons wilt voorstellen. We zijn benieuwd naar wat jou motiveert om voor Oranje te
kiezen en naar welke dienst jouw voorkeur uitgaat.
Solliciteren doe je via vacature@oranje.be: met vermelding van de functie ‘Woonbegeleider Eernegem’.
Solliciteren kan tot en met 23 januari 2022. We verzekeren een vlotte en transparante aanpak van jouw kandidatuur.

“Nieuwsgierig naar hoe je jouw ervaringen en talenten kunt inzetten? Of wil je weten welke functie het
best aansluit bij jouw interesses? Benieuwd hoe jouw werk of studies te combineren valt met een
dynamische job bij Oranje?”
Met al jouw vragen kun je terecht bij Sofie Derynck (sofie.derynck@oranje.be of 050341341).
Zij helpt jou graag verder in de zoektocht naar een job die past bij wie jij bent.

